
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Juni 2015 
 

Dette er en vejledning til at forstå den regning. 
Giver den ikke den hjælp du har brug for, så kontakt gerne vores kundeservice. 

 
 



  

 Informationer der skal bruges for at tilmelde BetalingsService. 

Denne side kommer kun med hvis man modtager regningen på papir. 



 

Diverse informationer om installationen og fakturaen. 
 
Installationsnr – dette er vores unikke nummer på denne installation 
Aftagenummer – et unikt nummer i hele Danmark på EL installationen 
Web Access kode – din pinkode til eloverblik.dk 
Kundenr – dit kundenummer hos os 
Fakturanummer – Denne fakturas unikke fakturanr. 
Faturadato – Faktureringsdatoen for denne faktura 
Betalingsdato – Den seneste betalingsdato for denne faktura. 
 

En samlet oversigt over regningsdelene på de efterfølgende 
sider. 

Kundenr og pinkode 
Disse skal bruges ved login på Tast-Selv 

Første side er en oversigt over hele regningen - specifikationer på de efterfølgende sider 



  

Måler aflæsninger ved en opgørelse eller målerskift. 

Netselskabets EL opkrævninger. 
Disse opkrævninger kan ikke ændres / undgås ved at skifte 
elleverandør. 

 
Abonnement – abonnement for adgang til elnettet 
Stikledningsbidrag – abonnement for stikledningen ind til sin egen installation 
Transport i GEV Net – transport af strømmen i det lokale elnet i Grindsted 
Transport i overordnet net – transport af strømmen i det regionale elnet 
Offentlige forpligtelser – afgift til at støtte den grønne omstilling 
Elafgift – afgift til staten 

Handelsselskabets EL opkrævninger. 
Disse opkrævninger er afhængig af sin elleverandør. 

Den fakturerede aconto for perioden der opgøres. 
Dette er ikke det samme som hvor meget der evt. er indbetalt. 

Første del af specifikationerne er eventuelle opgørelser 



 

Varmeværkets opkrævninger. 
 
Abonnement – abonnement for adgang til fjernvarmeforsyningen. 
Belastningsafgift – abonnement beregnet på ejendommens størrelse. 
Fjernvarme MWh – varmen der er brugt 

Grindsted Vandværks opkrævninger. 
Andre vandværkers opkrævning kan være andreledes. 
 
Abonnement – abonnement for adgang til vandforsyningen. 
Vand – vand der er brugt. 
Miljøafgift – afgift til staten. 
Drikkevandsbidrag – afgift til staten. 



 

Billund Spildevand opkrævninger. 
Vi opkræver spildevand / tømning på vegne af Billund Vand. 
 
Fast vandafledningsbidrag pr stik – abonnement for adgang til kloak. 
Spildevand – vand der er udledt til kloak. 



 

Anden del af specifikationerne er aconto opkrævning 

Aconto opkrævninger. 
 
Aconto opkrævningerne beregnes som en andel af et årsforbrug. 
Derfor står der et forventet forbrug, og den aktuelle pris. 
 
Da priserne kan ændre sig over året, så vil hver aconto 
opkrævning ikke nødvendigvis være lige stor. 
 
Mængderne bliver beregnet ud fra et forventet årligt forbrug, 
som normalt er det forbrug der var det foregående år. Det 
forventede varmeforbrug kan evt. blive justeret for graddage. 

Perioden som aconto raterne er beregnet for. 


